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»چمران« دوباره رئیس شورای 
شهر تهران شد

مهــدی اقراریان، 
سخنگوی منتخبین 
شورای ششم تهران از 
انتخاب مهدی چمران 
به عنوان رئیس شورای 

شــهر خبر داد. در جلســه دیروز انتخاب اعضای 
هیئت رئیسه شورا  همچنین »پرویز سروری« به 
عنوان نایب رئیس و »سوده نجفی« و »جعفر بندی 
شربیانی« به عنوان دبیران هیئت رئیسه انتخاب 

شدند.
    

مرگ 3 تن از عشایر در آتش سوزی 
جنگل های فیروزآباد 

سه نفر از عشایر در 
استان فارس در هنگام 
خاموش کردن آتش در 
جنگل فیروزآباد که از 
۳ روز پیش می سوزد، 

جان باختند. شعله های آتش از ساعت ۱۵ دوشنبه 
۱۱ مرداد در منطقه هایقر بر جان مراتع و پوشش 
گیاهی منطقه هایقر در شهرستان فیروزآباد استان 
فارس افتاده و خبرهای رسیده از منابع محلی حاکی 
است که آتش همچنان می تازد و تالش ها برای مهار 
آتش ادامه دارد. حسین آرگیو،  فرماندار فیروزآباد به 
ایسنا گفت: با گسترش این آتش سوزی، تعدادی 
از عشایر مشــغول خاموش کردن آتش بودند که 
متاسفانه یک گردباد شدید موجب فراری دادن آنها 
می شود و سه نفر از آنان حین فرار از گردباد و آتش 

کشته و یک نفر نیز مصدوم می شوند.
    

۸ کشته و ۲ مفقودی درپی سیل و 
آبگرفتگی در 3 استان کشور

ی  سخـــــــنگو
جمعیــت  هالل احمر 
از مــرگ هشــت تَن 
از پی حــوادث جوی 
۴۸ ساعت گذشته در 

کشور خبر داد.محمد حسن قوسیان مقدم با بیان 
اینکه۲۰ دستگاه خودروی ســواری از میان سیل 
رهاسازی شدند، گفت: متاسفانه در حوادث سیل 
و آبگرفتگی هشــت تَن نیز جان خود را از دســت 
دادند که شش نفرشــان در استان قزوین، یک نفر 
در استان آذربایجان غربی و یک نفر نیز در سوادکوه 
جان باخته اند. دو تَن نیز در قزوین مفقود هستند 

که جستجوها برای یافتن آنان همچنان ادامه دارد.
    

کشتار خیابانی در گرگان
عصر سه شــنبه فردی با تبر و چاقــو به جان 
رهگذران در شــهر گرگان افتاد و جان یک جوان 
۱۷ ساله را گرفت. در این حمله مسلحانه ۹ نفر نیز 
مجروح شده اند. جانشین فرمانده انتظامی گلستان 
از دستگیری عامل قتل و مجروح شدن شهروندان 
گرگانی خبر داده است. انگیزه فرد مهاجم برای انجام 
این حمله هنوز معلوم نیست. پلیس نیز اظهار نظری 

دراین باره نکرده است.
    

ورود کتب زبان »آلمانی« و 
»فرانسه« به مواد درسی دانش آموزان

رئیــس ســازمان 
پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی از تالیــف 
کتاب های زبان آلمانی 
و فرانســه و اجــرای 

محدود و آزمایشــی آن در پایه هفتــم خبر داد و 
گفت: این دو، جزو دروس انتخابی هســتند. باید 
دانش آموزان را به تدریج از وابستگی شــان به زبان 
انگلیسی رها کنیم. حسن ملکی با اعالم این موضوع 
به ایسنا گفت: البته کتاب های زبان آلمانی و فرانسه 
در سراسر کشور توزیع نمی شوند و فعال تحت اجرای 

آزمایشی قرار می گیرند.
    

 افتتاح سرویس مکان یاب 
مراکز اورژانس

سرپرست اورژانس 
فتتــاح  ز ا کشــور ا
ســرویس مکان یاب 
مراکــز اورژانس خبر 
داد.  پیمان صابریان 

گفت: ممکن اســت که فرد حادثــه دیده در هر 
مکانی باشــد و نتواند توضیح دقیقی بدهد. این 
سیســتم مثل سیستم لوکیشــن موبایل نشان 
می دهد که شما کجا هستید. این لوکیشن لحظه 
ای برای ما ارسال می شــود که در چه موقعیتی 
هستید و می توانیم با سرعت بیشتری نیرو های 

اورژانس را به محل اعزام کنیم.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

تقویــم هر چنــد؛ سه شــنبه 
۱۹ مــرداد، را روز نخســت محرم 
نشــان می دهد، اما رییس شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
تهران گفته است که از روز شنبه ۱۶ 
مردادماه تهران سیاهپوش می شود. 
در این میان آنچــه مایه نگرانی 
است، نه ســیاهپوش شدن تهران، 
که برپایی زود هنــگام هیات های 
عــزاداری در بدتریــن روزهــای 
کرونایی کشــور اســت. در ایامی 
کــه هــر روز نزدیک بــه ۴۰ هزار 
بیمــار کرونایی جدید در کشــور 
شناســایی و بیــش از ۴۰۰ نفر هم 
 جانشــان را بر اثر ابتال بــه کرونا از 

دست می دهند. 
با این حال در روزهای گذشته از 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی که 
مسئولیت برگزاری این مراسم را در 
کشور به عهده دارد، گرفته تا برخی 
مداحان اهل بیــت، تاکید دارند که 
امسال به هیچ وجه کوتاه نخواهند 
آمد و مراسم محرم را با شدت و حدت 
برگزار خواهند کرد. موضوعی که در 
گرماگرم مــرگ و میرهایی که بیم 
دو برابر شــدن آن وجود دارد، این 
نگرانی را ایجــاد می کند که پس از 
برگزاری عزاداری های محرم، کشور 
از پیک پنجــم در نیامده، وارد پیک 

ششم کرونا شود. 

کرونای دلتا و مراسم محرم
هرچند برگزار کنندگان مراسم 
محرم می گویند مراسم آنها در فضای 
باز برگزار می شــود، اما متخصصان 
بیماری های عفونــی معتقدند که 
کرونای نوع دلتا بر خالف سویه های 
قبلــی در فضای بــاز نیــز قدرت 
ســرایت پذیری باالیی دارد و حتی 
کسانی که در برابر ویروس کرونا نیز 
واکسینه شده اند نیز امکان ابتال به 

کرونای دلتا را دارند.
با این حال محمــد قمی، رییس 
ســازمان تبلیغات اســالمی گفته 
است: »سال گذشته به خاطر دالیل 
بهداشتی بعضی هیات های مذهبی 
تعطیل شد، اما امسال اجازه تعطیلی 
هیچ هیاتی را نخواهیم داد و جلوی 
ممانعت برگزاری آیین های دینی به 
ویژه روضه های خانگی نیز خواهیم 

ایستاد«.
درخبری دیگر کــه خبرگزاری 
فارس، در روزهای اخیر منتشر کرد 
نیز منصور ارضی، مداح صاحب نام 
گفته است: »از برگزار نشدن هیات 
در سال گذشته اســتغفار کنید که 
چرا کوتاه آمدیــد؟«. او همچنین 
افزود: »ســال گذشــته بــه وزیر 
بهداشت و مسئوالن این وزارتخانه 
گفتم مگر می شــود به خاطر کرونا 
فعالیت مدافعان سالمت یا فعالیت 
مرزبانان را تعطیــل کرد؟ هیات ها 
را هم نمی توان تعطیــل کرد؛ زیرا 
فعالیت آنها در گرو سالمت معنوی 
مردم است«. او همچنین خطاب به 

مسئوالن وزارت بهداشت هم گفت 
که جمع کنید بروید، دولت شــما 

دیگر تمام شد!
موضوعی که بسیاری آن را مربوط 
به دولت به خصوصــی نمی دانند و 
معتقدند با رفتن دولــت روحانی، 
کرونا همچنان به قــوت خود باقی 
است و به دلیل روی کار آمدن رئیس 
جمهور جدید از بیماری زایی خود 

کوتاه نمی آید!
*نگاهی به محرم پارسال

با این حال نگاهی به اخبار سال 
گذشــته نشــان می دهد، آنچه در 
محرم پارســال رخ داد، کشور را به 
پیک ســوم کرونا فرو برد. در حالی 
که مداح فوق الذکر از عدم همراهی 
دولت گذشــته با برگــزاری محرم 
سخن گفت، اما پارسال، در حالی که 
بســیاری گمان می کردند، به دلیل 
شیوع کرونا حداقل برپایی مراسم در 
شــهرهایی با وضعیت قرمز تعطیل 
باشــد، به ناگاه چهارم مرداد سال 
۹۹، حسن روحانی، رئیس جمهور 
پیشین، اعالم کرد که عزاداری محرم 
حتی در مناطقی که وضعیت قرمز 

دارند، باید برگزار شود.
او از »فرهنــگ عاشــورایی« به 
عنوان عامل ایســتادگی در مقابل 
»دشمن« یاد کرد و گفت که تجربه 
برگزاری مراســم های مذهبی ماه 
رمضان نشــان داد که این مراسم ها 

»باعث شیوع کرونا« نبوده اند.
اما هفتــه پایانی شــهریور ماه و 
هفته های اول مهر ماه پارسال کرونا 
شیب تند افزایشــی به خود گرفت 

و بســیاری دلیــل آن را برگزاری 
مراسمات آن هم با کمترین میزان 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی 

دانستند.
 آیا ابالغ پروتکل مشکل را حل 

می کند؟
به نظر اما آنچه امســال هم رخ 
می دهد مشابه یا حتی، بسیار وخیم 
تر از پارســال باشــد. در حالی که 
برخی می گویند با رعایت پروتکل، 
عزاداری های محرم مشکلی ایجاد 
نمی کند، امــا گــروه دیگری هم 
معتقدنــد، رعایــت پروتکل ها در 
ســیل جمعیــت عــزادار در نقاط 
مختلف کشور آسان نیست و عمال 
اجرای کامل آن امکان نــدارد. اما 
دیــروز حجت االســالم رضا عزت 
زمانــی، معاون فرهنگی ســازمان 
تبلیغات اســالمی از انتظــار برای 
ابالغ این دســتو العمــل گفت: »با 

وجود پیگیری های انجام شــده از 
ســوی این ســازمان، هنــوز هیچ 
ابالغیــه ای به دســت ما نرســیده 
و ما همچنــان شــاهد بالتکلیفی 
رکننــدگان هیئــات در  ا  برگز

محرم هستیم«.
امیر کرمانشــاهی مــداح اهل 
بیت)ع( در مورد برگزاری مراســم 
محرم امســال به خبرگزاری فارس 
گفته است: »شرایط نسبت به سال 
قبل هیچ تفاوتی نکرده اســت و ما 
همانطور که مقــام معظم رهبری 
فرمودند، باید تابع دستورالعمل ها 
باشــیم و مجالس محرم را با رعایت 
دستورالعمل ها برگزار کنیم. البته 
امسال تعطیل شــدن هیچ هیأتی 
پذیرفته نیســت، زیرا در سال قبل 
تجربه های خوبی در فاصله گذاری و 
رعایت پروتکل ها حاصل شد و تمام 
هیأت ها با استفاده از این تجربه باید 
امســال جلسات را امســال برگزار 

کنند«.
اما در این میــان برخی نگرانند 
و معتقدند ســال گذشــته با وجود 
تبعیت از دســتور العمل ها به دلیل 
خستگی و شــلوغی امکان اجرای 
کامــل پروتکل ها وجود نداشــت. 
مهدی توکلی، ســخنران مذهبی 
در این خصــوص می گوید: » برخی 
می گویند هیأت شفاخانه است و در 
اجرای پروتکل ها کوتاهی می کنند، 
اما باید بدانیم خداوند به ما عقل داده 
و باید دستورالعمل های توصیه شده 

را رعایت کنیم، 
محمــود مدینه نگاه، مســئول 
هیأت نورالرضا)ع( که از هیأت های 
پرمخاطب و شــلوغ تهران است به 
خبرنگار مسجد و هیأت خبرگزاری 
فارس می گوید: »امســال از لحاظ 
رعایت پروتکل ها نســبت به سال 
گذشته، هیچ تفاوتی برای ما وجود 
نــدارد و حتی تا حدامکان ســخت 
گیرانه تر رعایت می کنیم؛ زیرا تجربه 
مان بیشتر شده است. هیچ کوتاهی  
نداریم و دستورالعمل های ابالغی را 

کامال رعایت می کنیم«. 
عبدالکریــم بهجت پــور، مدیر 
حوزه هــای علمیه خواهــران، به 
جماران گفت: »از سوی دیگر مکتب 
عاشورا گرفتار جهالت عالقه مندان 
به این مکتب است که گاهی برخی 
از عالقمندان به این مکتب هم این 
مکتب را با موهومــات، تحریفات و 
رفتارها و رویه های غیرمنطقی در هم 
می آمیزند و بــه دلیل محبتی که به 
این مکتب دارند و محبت آنها ناشی 
از دانایی و عمق بینش نیست، تالش 
می کنند که اثرات غیــر مطلوبی را 

از این مکتب بیــرون بیاورند. مثال 
در شــرایط کرونا به شدت نیازمند 
عقالنیت مواجهه با دستگاه عزاداری 
هستیم و باید مراقب باشیم که مردم 
در این مراسم آسیب کرونایی نبینند 
و به بهانه عزاداری ساالر شهیدان و 
فرزندان و پیروانش گرفتار آســیب 

نشوند«.
هیات های خانگی

براســاس گزارش های مختلف 
تاکنــون برخــی مداحــان، محل 
برگزاری جلســات محــرم خود را 
قطعی کرده اند و برخی نیز همچنان 
در حال رایزنی و نهایی کردن فضای 
برگزاری مراســم عــزاداری خود 
هســتند. این در حالی است که به 
دلیل گرمای هوا، امــکان برگزاری 
بســیاری از هیات های مشهور در 

فضای باز فراهم است. 
گرچــه برخــی متخصصــان 
می گوینــد کــه ویــروس دلتای 
کرونــا در فضای بــاز نیــز امکان 
ســرایت دارد و نمی تــوان در مورد 
آن ســهل انگاری کــرد، امــا آنچه 
بیــش از هیات های مشــهور باعث 
نگرانی اســت، رعایت پروتکل ها در 
هزاران هیئات کوچکی اســت که 
در تهران و سایر شــهرهای کشور 
در فضاهای سربســته و با کمترین 
 رعایــت پروتکل های بهداشــتی 

برپا می شود. 
در حالی که پزشــکان به دلیل 
سرایت پذیری باال ویروس کرونای 
دلتــا از مــردم میخواهنــد تا در 
اماکن شــلوغ از دو ماسک استفاده 
کنند، برخی به دلیــل گرمای هوا 
و پذیرایــی  هیات ها، حتــی از یک 
ماســک هم اســتفاده نمی کنند و 
مسئوالن هیات ها هم امکان برخورد 
با این افــراد را ندارنــد. اتفاقی که 
ســال گذشــته به وفــور رخ داد و 
نتیجه آن موج ســوم کرونا و مرگ 
و میر روزانه ۳۰۰ نفــر بود. عددی 
که امســال بــا گســترش ویروس 
 دلتا شــاید از مــرز ۸۰۰ نفــر نیز 

عبور کند.

اصرار و فشار مداحان بر برپایی مراسم محرم در اوج ترکتازی دلتا

سیاهپوش کربال می شویم یا کرونا؟

خبر

بحران کرونا در کشــور در حالی وارد پیک 
پنجم شده که این بار عالوه بر کمبود تخت های 
بیمارســتانی، با بحران کمبود ِسرم هم مواجه 
شده است. این کمبود به نحوی جدی است که 
فروش ســرم در داروخانه های شهری ممنوع و 
تنها داروخانه های بیمارســتانی آن را به میزان 

محدود در اختیار دارند.
به دنبال انتشار این خبر مدیرکل امور دارو و 
مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، روز دوشنبه 
۱۱ مرداد دلیل این کمبود رابه یکی از سرم سازان 
که مشغول اصالح خطوط تولیدش است نسبت 
داد و گفت که سایر سرم سازان قول داده اند که 

کمبود سرم این تولیدکننده را جبران کنند.
هر چند سیف الرضا شهابی، عضو سابق هیات 
مدیره انجمن داروسازان به تجارت نیوز گفته بود: 
»مساله اصلی مواد اولیه بسته بندی سرم است، 
ایران مواد اولیه تولید بطری پالستیکی را وارد 
می کند و چنانچه این وضعیت ادامه داشته باشد 
و مواد اولیه تولید بطری سرم وارد نشود، در آینده 
با بحران کمبود سرم در کشور مواجه می شویم«.

علیرضا زالــی، فرمانده عملیــات مدیریت 
بیماری کرونا در کالن شهر تهران دیروز با اشاره 
به اینکه این مشکل هنوز به قوت خود باقی است، 
گفت: کمبود سرم موضوعی جدی است و در ۴۸ 
ساعت گذشته فشار زیادی بابت کمبود سرم به 

بیمارستان ها وارد شده است.
 رفع کمبود سرم  تزریقی 

تا اوایل هفته آینده
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا 
و دارو با اشاره به چرایی کمبود سرم های تزریقی، 
گفت: دیروز مجوز دادیم که به اندازه نیاز یک ماه  
سرم را از هند و ترکیه حمل کنند که شرکت ها 
بالفاصله اقدام کردند که از اوایل هفته آینده سرم 

به وفور موجود می شود.
ســیدحیدر محمدی دیــروز در گفت وگو 
با ایســنا، دربــاره کمبــود ســرم تزریقی در 
بیمارســتان ها، گفت: در تابستان سال گذشته 
یکی از شرکت های سرم سازی ما که بزرگترین 
شرکت های سرم سازی ما است، از ما درخواست 
کرد که توزیع ســرم را برای آن شرکت متوقف 

کنیم تا خط GMP خــودش را اصالح کرده و 
بهبودی در کیفیت خطوطــش ایجاد کند که 
مخالفت کردیم و این برنامه برای اواخر سال در 

پاییز و زمستان افتاد که نیاز به سرم کمتر باشد.
وی افــزود: در نهایت پاییز ایــن مجوز را به 
شــرکت دادیم که به دلیل مشــکالت تحریم 
نتوانست دستگاه ها را بیاورد. بنابراین بهمن ماه 
کار را آغاز کردند، اما قــول داده بودند که اوایل 
سال ۱۴۰۰ راه اندازی را داشته باشند، اما محقق 
نشد و اکنون قول داده اند که از دهم شهریور ماه 
راه اندازی کنند. بخش زیادی از سرم مورد نیاز را 
این شرکت تامین می کرد. بنابراین یکی از دالیل 

کمبود سرم این موضوع بوده است.
محمدی ادامــه داد: در عیــن حال مصرف 
رمدسیویر که یکی از داروهای پرمصرف کرونا 
و خــط اول درمان کرونا اســت، ناگهان از ۶۰۰ 
هزار عدد در ماه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار عدد 
رسید. حال با هر رمدسیویر، یک سرم هم مصرف 

می شود.
وی گفت: ما چند راهکار برای رفع کمبود سرم 

داشتم؛ اوال اعالم کردیم که با توجه به ضرورت 
تامین ســرم مراکز درمانی تا اطالع ثانوی طی 
یکی تا دو هفته آینده، سرم فقط در مراکز درمانی 
توزیع شود. از کارخانجات خواستیم که میزان 
تولید ســرم های نیم و یک لیتری شان افزایش 
دهند که این اقدام را انجــام دادند. به طوری که 
قبال میزان تولید سرم ما ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار 
تا بود به جز کمپانی که تعطیل اســت که به ۱۱ 
میلیون ۷۰۰ هزار رسید. در عین حال همزمان 
از شرکت ها خواستیم که تولید سرم های ۱۰۰ 
سی سی و ۲۵۰ سی سی که قبال خیلی مصرف 
نداشت، برای رقیق کردن رمدسیویر هم تولید 

کنند که مجموع سرم ســازان بین ۶۰۰ هزار تا 
یک میلیون می توانند بسته به پوشش خط شان 
اضافه کننــد. محمدی اعالم کرد کــه از دیروز 
مجوز دادیم که به اندازه نیاز یک ماه  سرم را از هند 
و ترکیه حمل کنند که شرکت ها بالفاصله اقدام 
کردند که از اوایل هفته آینده سرم به وفور موجود 
می شود. البته مشکل مان برای مراکز درمانی با 
این بخشنامه رفع شده و بیمارانی که رمدسیویر 
دریافت می کنند هم بــه مراکز درمانی مراجعه 
می کنند. داروخانه های سرپایی هم تحمل کنند 
که اوایل هفته آینده ســرم را مجددا در مراکز 

سرپایی هم توزیع می کنیم.

تشدید نگرانی در خصوص کمبود سرم در کشور

هرچند برگزارکنندگان 
مراسم محرم می گویند 

مراسم آنها در فضای 
باز برگزار می شود، اما 

متخصصان بیماری های 
عفونی معتقدند که کرونای 
نوع دلتا بر خالف سویه های 
قبلی در فضای باز نیز قدرت 

سرایت پذیری باالیی دارد

برخی نگران برگزاری 
مراسم شلوغ از سوی 

هیات های بزرگ و مشهور 
هستند اما به نظر می رسد 

نگرانی اصلی، هزاران 
هیئات کوچکی است که 

در تهران و سایر شهرهای 
کشور در فضاهای سربسته 

و با کمترین رعایت 
پروتکل های بهداشتی برپا 

می شود
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